




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ชัยรัตน หลานไทย  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เกาะลันตาใหญ เกาะลันตา กระบี่

2 นาย ฐปกรณ ศรีทอง  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาย ไชยวัฒน ชัยสวัสดิ์อารี  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

4 นางสาว อัญธิกา เกกินะ  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

5 นาย อดิศร สกุลจุฑาทิพย  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

6 นาย สานุ แกวเกา  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

7 นาง เนาวรัตน  มาตรมงคล  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ภูปอ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

8 นาย มตราวิทย คําหงษา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ภูปอ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

9 นาย วีระชัย เบ็ญจมาศ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ

10 นาย อนุกรณ ภูเงิน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ

11 นาย สุพล ทินคราม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ

12 นาง แสงอรุณ ศรีปนตา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. แมจัน แมจัน เชียงราย

13 นาง ศุทธชนิภัส อินโอภาส  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

14 นาง จารุณี จูกองไตรพิภพ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

15 นาง เกษมศรี อุนใจ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

16 นาย ประวิทย แกวปญญาเพ็ญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

17 นาย พนมไพร ไชยา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

18 นาย สุวิทย ดวงสุริยะ  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. แมสอด แมสอด ตาก

19 นาย ทวีวงศ อมาตยกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. แมสอด แมสอด ตาก

20 นางสาว ธันยวรัสม เขาวิลาส  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. แมสอด แมสอด ตาก

21 นาย เอนก ตันคําแดง  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. แมสอด แมสอด ตาก

22 นาย จันทร ปดสา  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. แมสอด แมสอด ตาก

23 นาง วรรณี บุญสุริยพันธ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม

24 นาย วัฒนา ไตรยราช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

25 นาย ฉลอง แสนลัง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

26 นาย วินัย วิโย  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เรณูนคร เรณูนคร นครพนม

27 นาง นิภา จิตประมูล  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เรณูนคร เรณูนคร นครพนม

28 นาย ยรรยง ยิ่งผล  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เรณูนคร เรณูนคร นครพนม

29 นาย สราวุธ โพธิน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เรณูนคร เรณูนคร นครพนม

30 นางสาว วันเพ็ญ พุทธคุม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 8

ระหวางวันที่ 17 - 29 กรกฎาคม 2565

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 8

ระหวางวันที่ 17 - 29 กรกฎาคม 2565

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 นาย ธีรพงษ เพิ่ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

32 นาย ชินวัฒน เจริญศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

33 นางสาว กัญญารัตน สวัสดิวงศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

34 นาย สัญชัย แซลิ่ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

35 นาย พิชิตชัย เดชเดโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

36 นาง ฐกรทอง ชลสินธุ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

37 นาย วิเชียร สุวรรณสุทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

38 นาย ประจวบเหมาะ ภักดีชน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

39 นาย สิทธินนท  ทิพยอักษร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

40 นาย พงศกร ชูพันธุ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

41 นาย ประภัสสร มณีโชติ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

42 นาย ราชภูมิ ภูยี่หวา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ

43 นาย อมร เจนสาริกิจ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร

44 นาย มนตรี แสงอนันตการ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร

45 นาย วีรวิชญ คําจริง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

46 นางสาว กฤตพร กิตติวงศสันติ  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

47 นางสาว สุวนันท เภรีพาส  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

48 นาย สิทธิศักดิ์ วิมลรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

49 นางสาว จีรวรรณ รัศมี  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

50 นาย สุรชาติ ขอเจริญพร  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

51 นาย ภัทรพงศ รักเวช  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

52 นาย เทพ พิสิฐนวกุล  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

53 นาย สมบูรณ เปรมประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

54 รอยตํารวจโท วรเชษฐ สุวรรณวงษ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ปาติ้ว ปาติ้ว ยโสธร

55 นาย สุพล ลี่ไพฑูรย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

56 นาย ปราโมทย ชมชื่น  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

57 นาย ปยะลาภ เเจมจันทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

58 นาย ณัฐสิทธิ์ คูสุรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

59 นาย ภานุภัทร พระลักษณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

60 นาย ประภาส มากสิน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 8

ระหวางวันที่ 17 - 29 กรกฎาคม 2565

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

61 นาย ยุทธศักดิ์ เจริญทรง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

62 นาย พรเทพ จิรวัฒนาพันธ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

63 นาย มิตร จันทรนาค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

64 นาย กิตติพล พรพิทักษพงศ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

65 นาย ชัยวัฒน หงสศุภางคพันธุ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

66 นาย ไชยา เอี่ยมสะอาด  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

67 นาง สังเวียน โพธิ์งาม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

68 นาย บุญธรรม ชูผล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

69 นาย มนตรี ใชรุงเรือง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

70 นางสาว ศิริลักษณ ตันงามตรง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

71 นาย นิธิวรรธน ศิริจรรยาพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

72 นาง ประพีร เสมทัพพระ  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

73 นาย ศรีโพ ทองแดง  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

74 นาย สมัชชา สาดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

75 นาย ณรงค สุขนุม  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

76 นาง ปนทิพย ไชยศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

77 นาย เสริม ดวงสํารวย  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

78 นาย ปญญา ชื่นกลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

79 นาง อําไพ กันทะเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

80 นาย สายัณ คลายบัว  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

81 นาย พีระพล อยูออน  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

82 นาย สุรพงษ รอดเพราะบุญมาก  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

83 นาง สุธินี วังคํา  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

84 นาย สําราญ แจมจํารัส  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

85 นาย อุดม มีเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

86 นาย วิวัฒน แยมพราย  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

87 นาย อภิชัย แสงวิมาน  สมาชิกสภาเทศบาล ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

88 นางสาว เนาวรัตน เทพนมรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

89 นาย ภัทร เติมวรรธนภัทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

90 นาง วันทนา ศรีมวง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 8

ระหวางวันที่ 17 - 29 กรกฎาคม 2565

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

91 นาย กิตติพร ดวงดี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

92 นาง ธนภรณ บุญประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

93 นาง ปานทิพย บุญแจม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

94 นาย วิทยา เผือกจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บานยาง เสาไห สระบุรี

95 นาย อนุชา วิชัยวงษ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. กงพานพันดอน กุมภวาป อุดรธานี

96 นาย สวัสดิ์ รสธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. กงพานพันดอน กุมภวาป อุดรธานี

97 นาย ณัฐวัตร  แสนสงค  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. พันดอน กุมภวาป อุดรธานี

98 นางสาว สรัญญา คุณประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. พันดอน กุมภวาป อุดรธานี

99 นาย ลิขสิทธิ์ ศิริสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. พันดอน กุมภวาป อุดรธานี

100 นาย สายรุง นาคเสน  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. พันดอน กุมภวาป อุดรธานี

101 นาย พีรวัฒน ไชยเดช  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

102 นาง รุงนภา ไพรซ  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

103 นาย สามัญ พฤฒิสาร  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

104 นาย ภักดี พิลาชัย  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

105 นางสาว อังคณา วรพิมพรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

106 นาย วินัย ดอนโคตรจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

107 นาง นภาพร ศรีโฮมจันทร  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาดี หนองแสง อุดรธานี

108 นาง ประนอม โภคาพานิช  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาดี หนองแสง อุดรธานี

109 นางสาว ปณฑิตา อินทะสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาดี หนองแสง อุดรธานี

110 นางสาว เบญจพร วันชูเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาดี หนองแสง อุดรธานี

111 นาย นิคม พรคุณา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาดี หนองแสง อุดรธานี

112 นาย ธนากร เมฆสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาดี หนองแสง อุดรธานี

113 นาย พีระพล สีผา  สมาชิกสภาเทศบาล ทต. นาดี หนองแสง อุดรธานี

114 นาย คมสิงห โตใหญย่ิงเจริญกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

 

หลักสูตรสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) 

รุนที่ 8 

ระหวางวันท่ี 17 - 29 กรกฎาคม 2565 

 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด อปท........................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทรผูเขาอบรม................................................. 

เบอรโทรผูประสานงาน...................................................................................................................... 

 

** คาลงทะเบียน 32,900 บาท  (สามหมื่นสองพันเการอยบาทถวน)** 

สั่งจายชื่อบัญชี “โครงการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสงเอกสารมาที่ Line : 0906780177 

 

สําหรับติดสําเนาเอกสารการชําระเงิน 



QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(องคการบริหารสวนจงัหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) 
รุนที่ 8 

(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

นายพงษนรินทร ตันเที่ยง เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑77  
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หลักสูตรสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา)  
********************************** 

 
1) ปรัชญา     "สรางสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหเปนผูออกขอบัญญัติทองถิ่น ตรวจสอบ ถวงดุลการดําเนินงานของ
ฝายบริหารที่มีคุณภาพ มีความเปนมืออาชีพ นาเชื่อถือ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนและวางตนเหมาะสม 
และสามารถสะทอนความตองการของประชาชนเพื่อประโยชนสวนรวมและประชาชน” 
2) หลักการและเหตุผล 
 ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคต สงผลใหมีสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเขามาทําหนาที่ ตราเทศบัญญัต/ิขอบัญญัติ อนุมัติงบประมาณ พิจารณาเรื่องสําคัญ และตรวจสอบการ
ทํางานของฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะบุคคลดังกลาวมีความสําคัญอยางยิ่งและเปน
กลไกหลักตอการกําหนดทิศทางการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนับเปนบุคลากรทองถิ่นฝายสภาที่มีบทบาท อํานาจหนาที่
สําคัญในกระบวนการนิติบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจ และอํานาจหนาที่ รวมทั้ง
จะตองทําหนาที่สะทอนและตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที ่
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา)ขึ้น เพื่อดําเนินการ
ฝกอบรมและพัฒนาสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนใหมีความรู
ความสามารถ มีความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเอง สามารถประสานสัมพันธระหวางราชการ
บริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค มีความเขาใจในนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ รวมทั้งแนวทางการบริหารงานรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีความรู ความสามารถ 
และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อใหสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ของการ
เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน 
 3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรู ความเขาในในบทบาท อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามกฎหมาย 
 3.3 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความเขาใจหนาที่ในการออกขอบัญญัติทองถิ่นโดยไมขัดหรือแยงตอบท
กฎหมาย สามารถตรวจสอบการทํางาน ถวงดุลการบริหารงานของฝายบริหารไดอยางเหมาะสมและถูกตอง 
 3.4 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นทําหนาที่สะทอนเจตนารมณและความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตน วางตนไดอยางเหมาะสม 
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4) กลุมเปาหมาย  
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา)  

จํานวน 70 คน/รุน 

5) ระยะเวลาการศึกษาอบรม 2 สัปดาห  13 วัน 
 - พิธีเปด-ปด 1 วัน 
 - ศึกษาในชั้นเรียน 9 วัน 
 - สันทนาการและสุขภาพ 1 วัน  
 - ศึกษาดูงาน 2 วัน 
  

6) โครงสรางหลักสูตร 
ที ่ การศึกษาอบรม จํานวนวิชา/หัวขอ จํานวนชั่วโมง 
1 
2 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง 

6 
13 

18 
42 

รวม 19 60 

หมวดวิชาพื้นฐาน (6 วิชา 18 ชั่วโมง)       จํานวน 
 1. กระบวนการประชาธิปไตย หลักการกระจายอํานาจและทิศทางการปกครองทองถิ่นไทย3 ชั่วโมง 
 2. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญและตามแผน 
            การกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น       3 ชั่วโมง 
 3. บทบาทและอํานาจหนาที่ของประธาน/รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น 3 ชั่วโมง 
        4. ความสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
 5. หลักคิดจิตอาสาและโครงการจิตอาสาพระราชทาน     3 ชั่วโมง 
 6. ความรูเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ     3 ชั่วโมง 

หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง (13 วิชา 42 ชั่วโมง)      จํานวน 
 1. หลักการและแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 3 ชั่วโมง 
    สภาทองถิ่น และเทคนิคการประชุมสภา คณะกรรมการสภาทองถ่ิน 
 2. หลักการตราและพิจารณารางขอบัญญัติและเทศบัญญัติทั่วไป และรางขอบัญญัติ 
            งบประมาณรายจายประจําปและเพิ่มเติม       6 ชั่วโมง 
 3.คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการพนจากตําแหนงของฝายการเมือง  3 ชั่วโมง 
 4. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ  3 ชั่วโมง 
 5. การจัดการศึกษาทองถิ่นและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น  3 ชั่วโมง 
 6. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 ชั่วโมง
 7. การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและรายได                           3 ชั่วโมง 
 8. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชน   3 ชั่วโมง 
 9. นวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
 10. สิทธิ สวัสดิการและระเบียบการแตงกายขาราชการการเมืองทองถิ่น  3 ชั่วโมง 
 11. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานตาง ๆ   3 ชั่วโมง 
        12. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการทํางาน    3 ชั่วโมง     
 13. การสมาคมและการเขาสังคมเพื่อสุขภาพ ดวยการรองเพลงและกิจกรรมเขาจังหวะ 3 ชั่วโมง  
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 หัวขอการศึกษาดูงาน 
 รัฐสภา  
 สภากรุงเทพมหานคร 
 การพัฒนาชุมชนและเมือง 
 การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
 การพัฒนาและจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 การบริหารงานแบบบูรณาการ 
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 หัวขออื่น ๆ ตามสถานการณและนโยบายสําคัญของรัฐ 

7) วิธีการศึกษาอบรม 
1. บรรยาย 
2. การนําอภิปรายและอภิปรายเปนคณะ 
3. การสัมมนาทายบทเรียน 
4. กรณีศึกษา 
5. สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
6. ซักถามปญหา 
7. ศึกษาดูงาน 

8)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพรางกาย 
2. กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพรางกาย 
3. กิจกรรมสรางและพัฒนาเครือขายสัมพันธ 

9) การรับรองผลการอบรมและการรับรองวิทยฐานะ 
 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมศึกษาอบรมในชั้นเรียน รวมรายวิชาที่เขารวมแลวตองไมต่ํากวารอย
ละ 80 ของจํานวนวิชาที่อบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาอบรมและเข็มวิทยา
ฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
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หลักสูตร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) รุนที่ 8 
วันที่ 17 - 29 กรกฎาคม 2565 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จังหวัดปทุมธาน ี  
วันและเวลา 
การบรรยาย   ชื่อวิชา 

จํานวน 
(ชั่วโมง) วิทยากร 

วันแรก 
13.00-15.00 น.  ลงทะเบียน  เจาหนาที่โครงการ 

วันที่ 2 
09.00-12.00 น. พิธีเปดและการบรรยายพิเศษ 3  

13.00-16.00 น. กระบวนการประชาธิปไตย หลักการกระจายอํานาจและทิศ
ทางการปกครองทองถิ่นไทย 

3  

วันที่ 3 
09.00-12.00 น. บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามรัฐธรรมนูญและตามแผนการกระจายอํานาจใหแก
ทองถิ่น 

3  

13.00-16.00 น. บทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น 3  

วันที่ 4 
09.00-12.00 น. ความสําคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 
3  

13.00-16.00 น. หลักคิดจิตอาสาและโครงการจิตอาสาพระราชทาน 3  
วันที่ 5 

09.00-12.00 น. ความรูเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ 3  
13.00-16.00 น. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่มี

ประสิทธิภาพ 
3  

วันที่ 6 

09.00-16.00 น. หลักการและแนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น และเทคนิคการประชุมสภา 
คณะกรรมการสภาทองถิ่น 

6  

วันที่ 7 

09.00-16.00 น. หลักการตราและพิจารณารางขอบัญญัติและเทศบัญญัติ
ทั่วไป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ
เพิ่มเติม   

6  
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วันที่ 8 

09.00-12.00 น. การจัดการศึกษาทองถิ่นและการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทองถิ่น 

3  

13.00-16.00 น. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3  

วันที่ 9 

09.00-12.00 น. การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและรายได                         3  

13.00-16.00 น. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือ
ประชาชน 

3  

วันที่ 10 

09.00-12.00 น. นวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะของทองถิ่น 3  

13.00-16.00 น. สิทธิ สวัสดิการและระเบียบการแตงกายขาราชการการเมือง
ทองถิ่น  

3  

วันที่ 11 

09.00-12.00 น. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงาน
ตาง ๆ 

3  

13.00-16.00 น. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการทํางาน 3  

16.00 – 19.00 น. การสมาคมและการเขาสังคมเพื่อสุขภาพ ดวยการรองเพลง
และกิจกรรมเขาจังหวะ 

3  

วันที่ 12 

09.00-16.00 น. 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

6  

วันที่ 13 
09.00-16.00 น. ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 6  

 

  *  กําหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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กําหนดการลงทะเบียน 
- เปดรับลงทะเบยีน วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา  13.00 – 15.00 น. 

 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่  
- การแตงกาย ชาย เสื้อเชิต้สีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือสีกรมทา 

รองเทาหุมสนสีดําเทานัน้  
- การแตงกาย หญิง เสื้อเชิต้สีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา 

รองเทาคัทชสูีดําเทานั้น 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน 
1.  ตรวจสอบลําดับรายชื่อ ผูเขาอบรม 
2.  ตรวจสอบความถูกตองของรายชือ่ พรอมเซน็ชื่อที่เอกสารลงทะเบยีน 
3.  ยื่นสําเนาเอกสารชําระคาลงทะเบียน และ สําเนาการรับวัคซนี และ ผลการตรวจ ATK  
4.  รับเอกสารประกอบการอบรม 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม
อนามัย  

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  
 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอํานวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 

 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด/ปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และวันพฤหัสบดี แตงกายดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว วันพุธ วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 2 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 2 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


